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Baptisms: 
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parents through the Rectory 
Office to schedule baptisms and 
arrange for Pre-Baptism 
classes. All parents expecting to 
baptize their first child are to 
attend Pre-Baptism classes. 
   
 

Weddings: 
Arrangements should be made 
with a priest through the Rectory 
Office at least six months prior 
to the desired date. All couples 
must attend Pre-Cana classes 
which are normally scheduled in 
March. 
   

Funerals: 
Arrangements are made with the 
Rectory Office through the 
funeral director before 
publication in the newspapers. 

5th Sunday after Pentecost   July 10, 2022 

Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma  
     

 Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor 

e-mail: bbarytskyy@gmail.com  

Choir Director: Nadia Sawa 

Weekdays: Ukr. - Eng. Cantor:   

                   Irene Popovich 
 

      DIVINE LITURGY SCHEDULE:  

    Sunday:  8:30 AM in English  •  10:00 AM in Ukrainian with Choir 

           Weekdays: 8:30 AM - Holy Days: 9:00 AM & 7:00 PM 
 Please check weekly bulletin   

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, July 10   5th SUNDAY AFTER PENTECOST   

Our Venerable Father Anthony of the Monastery of the Caves in Kyiv (1073)  

8:30 AM      Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr . Bohdan   (Eng.) 

10:00 AM    † Ivan & Halyna by Nadia Dudyak   (Ukr.)  

                     † Hanna & Health and Blessing for Ivan by Olya Senyk 

Sunday Supper Italian Style  11-30am -3:00pm 
MONDAY,  July 11            
8:30 AM   † Roman Hnatiuk 1st Ann. by Nestor  Tatar skyy 

 

TUESDAY, July 12 

8:30 AM   † Relatives & Friends of the Suzin Family by Yolande Suzin 

 

WEDNESDAY, July 13  

8:30 AM   Health and Blessing for Lawrence Pergola by Mr . Pergola 

 

THURSDAY, July 14   
8:30 AM   † Stepan Rusyn - 40th Day by Natalia Rusyn 

 

FRIDAY, July 15  The Holy Grand Prince Vladimir (Volodymyr), Equal to The 

Apostles, Named Basil at Holy Baptism (1015)  

No service 

 

SATURDAY, July 16    
No service 

 

SUNDAY, July 17   6th SUNDAY AFTER PENTECOST  Commemoration of the 

First Six Ecumenical Councils.   Passing into Eternal Life (1944) of Blessed Tarsykia 

(Matskiv) of the Sister Servants of Mary Immaculate, Martyr.  

8:30 AM      Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr . Bohdan   (Eng.) 

10:00 AM    † Fr. Jaroslaw Shudrak by Sonia Storoshenko   (Ukr.)  

 

This Week’s Readings 

Epistle: Romans 10:1-10 

Gospel: Matthew 8:28-9:1 
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Romans 12:6-14  

Gospel: Matthew 9:1-8 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

Welcome all parishioners and visitors to  our Parish.  

May our Lord continue Bless You for your kind generosity to our parish. Our Lord will reward you immensely.  

РОЗДУМИ ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА НАД СЬОГОДНІШНІМ ЄВАНГЕЛІЄМ ТА АПОСТОЛОМ  

Неділя 5-та після П’ятдесятниці 

Христос ходив Гадаринським краєм і не зачіпав нікого, хто не потребував Його. А тут двоє 

біснуватих самі дають про себе знати, самі виявляють себе і свій стан. Це показує дуже 

важливу річ для кожного з нас. Христос був Богом, отже, був святим. І ця Його святість не 

давала злим духам комфортно почуватися, тому вони виявляли себе. 

Так само і в нашому житті: що більше ми будемо змагати до досконалості і ставати святими, 

то більше будемо перемінювати світ, впливати на ті чи інших людей, їхні недоліки, вади. Як 

також на ситуації чи проблеми, які є навколо нас. Дуже важливою є праця над собою, 

переміна себе, зростання в досконалості, у святості. Тоді ми навіть нехотячи будемо навертати, преображувати, 

зцілювати інших. Отже праця над собою важлива річ не лише для нашого власного спасіння, а для 

спасіння цілого світу!  

Рим. 10, 1–10 «Моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися»  Є певні особи, які дорогі нашому серцю, ми 

за них турбуємось, дбаємо, переживаємо, щоб вони були щасливі, здорові, що б все добре у них було в житті. 

Але життя, яким би воно не було – чи більше труднощів, чи менше, чи більше вигод, чи менше  – воно 

закінчиться, і перед нами буде вічність. Тому важливо найперше дбати про освячення і спасіння кожної 

людини. 

На силу ми не можемо когось спасати і освячувати. Але важливий для нас є інструмент, на який сьогодні 

вказує апостол, це – молитва. Маємо пам’ятати в молитві тих людей, яких Бог поставив на нашій 

життєвій дорозі, взивати до Бога, щоб вони провадили життя досконале, щоб вони ішли дорогою 

спасіння. 
 

БЛАГОДІЙНИЙ ОБІД! 
В цю неділю 10 липня в парафіяльному залі будемо мати Благодійний Обід після другої 

Літургії. Зібрані кошти будуть передані на потребу нашим воїнам в Україні. Більше інформації на 

летючці. Every step brings us closer to our Victory!!!!  

 

THANK YOU! Catherine Chrzanowski and Melinda Nene for  their  work in the weekly cleaning of 

our church.  "Sanctify those who love the beauty of your house". May the Lord generously bless you! May God bless 

you! 

 
DIVINE LITURGY INTENTIONS: Please make your  request for  a Divine Liturgy for  2022. Call or  ask Fr .  

Bohdan. Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.  
 

MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE!  We are extremely grateful for  your  generous donations and support in 

helping the courageous people of Ukraine at this difficult time. We will continue receiving monetary donations at our parish or  

through  our parish website: https://

www.epiphanyukrch.com/      May God bless 

you all!  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Collections: July 3, 2022  

1st D. Liturgy - $283.00    2nd D. Liturgy - $372.00     

Candles: - $33.00      Building Fund - $296.00  

Coffee - $36.00  Hall Rental - $600.00  

 Total: $1,620.00      

May God bless and reward your generosity you show to Him and this 

Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ  ЗАПОВІТАХ! 



Глава УГКЦ у 133-й день війни: «Закликаємо весь світ стояти на сторожі істинної 

свободи, яка є здатністю сучасної людини робити добро» 

 

А що таке свобода? Властиво, у чому полягає зміст нашої боротьби?  

Над цим питанням ми роздумуємо з точки зору невидимої духовної боротьби, яку веде ко-

жен християнин зі злом, із дияволом, ворогом людського роду. Про це сказав Отець і  

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у своєму щоденно-

му воєнному зверненні у 133-й день війни повномасштабної війни росії проти України. 

 

Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, сказав Предстоятель, що дожили до 

цього ранку, що можемо і сьогодні бачити світло денне та стояти в молитві за Україну, за 

наш народ перед Божим обличчям. 

Блаженніший Святослав відзначив, що останні 24 години знову були дуже важкими для 

України. «Загинуло багато людей: ворог невпинно атакує нашу Батьківщину, зокрема на 

сході та півдні. Учора нас просто вразила трагедія Слов’янська. Серед дня було завдано 

ракетного удару по міському ринку, де перебувало чимало людей, які прийшли купити 

собі харчі. Є багато вбитих і поранених…», – сказав він. 

У цей день Глава Церкви розмірковував над поняттям свободи. «Коли ми говоримо про 

свободу, то йдеться про здатність людини чинити добро, про можливість не так вибирати 

між добром і злом, як примножувати добро, яке Господь Бог кладе в людські руки. І ось 

змістом християнського аскетичного життя є боротьба з лихими думками, із пристрастя-

ми, оця праця над собою для здобуття чеснот, певних здібностей, здатності людини вправ-

но чинити добро», – вважає духовний лідер. 

Дія пристрастей, на його переконання, настільки руйнівна, що їх часто порівнюють із ни-

щівною хворобою. «Коли стаєш поблажливим до себе і не чуваєш над собою, то впускаєш 

у себе злих духів, які перевертають, грабують твій розум, захоплюють у полон твої думки 

та скеровують їх до цього світу», – сказав Глава Церкви. 

Тому християнська аскетична боротьба, наголосив він, є боротьбою за свободу прагнути 

до добра, за свободу як можливість бути вільними від зла. 

Предстоятель зауважив, що багато з нас думають, що істинна свобода – це потурання 

своїм пристрастям і похотям… «Це політика потурання загарбникові, який говорить про 

свої геополітичні інтереси в тій чи тій країні світу, і хтось наївно думає, що коли цей за-

гарбник отримаєте те, що хоче, то його пристрасть заспокоїться. Ні, навпаки, вона зросте. 

Ми сьогодні бачимо, як російський агресор нещадно продає Україну, продає навіть україн-

ське зерно на міжнародних ринках», – наголосив Блаженніший Святослав. 

«Ми сьогодні закликаємо весь світ, – сказав Предстоятель, – стояти на сторожі істинної 

свободи, яка є здатністю сучасної людини робити добро. Ми повинні чинити спротив будь

-якому потуранню людської похоті, чи то певної людини, чи цілої імперії, чи народів або 

політиків». 
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The Jesus Prayer 
also known as 

“The Prayer of the Heart” 

“The Prayer of the Most Holy Name” 

The Jesus Prayer is a prayer that developed in the early monastic tradition, 

but quickly spread throughout the Church. Today, it is practiced by thou-

sands of faithful, laity as well as religious and monastics, all over the world. 

The Jesus Prayer is a very simple and easy prayer to learn. It consists of just 

a few powerful words repeated over and over again: 

“Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a 

sinner,” 

or  “Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on us,” 

or  “Lord, Jesus, have mercy,” 

or “Jesus.” 

The exact wording is not important, as long as it includes the most holy name of JESUS. If we persevere in 

saying the prayer frequently, we will find a formula that best suit our particular needs and speaks to us the 

most. 

Although very simple, the Jesus Prayer is also a very profound prayer. In one brief sentence, it expresses the 

essence of our Christian faith and summarizes the entire Gospel message. When we say, “Lord, Jesus 

Christ, Son of God,” we proclaim that Jesus is indeed Lord, the eternal and unbegotten Son of the living 

God. He is the Christos, the Anointed One promised by our Heavenly Father — the Saviour of the world. 

When we say, “have mercy on me, a sinner,” we confess our faith and our trust in His infinite mercy and love. 

The Lord God will pour out an abundance of His mercy and loving kindness upon us; He will love us, forgive 

us, heal and comfort us. All we need to do is to ask. Each time we sincerely call upon His name, we receive 

His grace, His forgiveness and peace. The Jesus Prayer is a holy, wonderful prayer, and it is a great gift from 

God to be able to pray it. 

With the help of the Jesus Prayer, we begin to believe and experience the presence of God dwelling within 

our heart and around us. The prayer sows deep within our souls the great truth, that God is always present 

within us, and that we are truly, in the words of St. Paul, “living temples of the Holy Spirit.” 





FIFTH SUNDAY AFTER PENTECOST  
 

Troparion (4): When the disciples of the Lord learned from the angel the glor ious news of the resur rec-

tion and cast off the ancestral condemnation, they proudly told the apostles: Death has been plundered! Christ 

our God is risen, granting to the world great mercy.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  

Kontakion (4): My Savior  and Deliverer  from the grave, as God, has raised out of bondage the children 

of earth and shattered the gates of Hades; and as Master, He rose on the third day.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Theotokion (4): By your  bir th, O Immaculate One, Joachim and Anna were freed from the reproach of 

childlessness, and Adam and Eve from the corruption of death. And your people, redeemed from the guilt of 

their sins, celebrate as they cry out to you: The barren one gives birth to the Mother of God and the nourisher 

of our life.  

 

Prokimenon (4): How great are Your  wor ks, O Lord; You have made all things in wisdom.  

Verse: Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, You are exceedingly great.  

Prokimenon (4): How great are Your  wor ks, O Lord; You have made all things in wisdom.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Romans (Rom 10,1-10)  

Brethren: My heart's desire and prayer to God on their behalf is for salvation. I testify with regard to them that 

they have zeal for God, but it is not discerning. For, in their unawareness of the righteousness that comes 

from God and their attempt to establish their own [righteousness,] they did not submit to the righteousness of 

God. For Christ is the end of the law for the justification of everyone who has faith. Moses writes about the 

righteousness that comes from [the] law, “The one who does these things will live by them.” But the right-

eousness that comes from faith says, “Do not say in your heart, ‘Who will go up into heaven?’ (that is, to 

bring Christ down) or ‘Who will go down into the abyss?’ (that is, to bring Christ up from the dead).” But 

what does it say? “The word is near you, in your mouth and in your heart” (that is the word of faith that we 

preach), for, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him 

from the dead, you will be saved. For one believes with the heart and so is justified, and one confesses with 

the mouth and so is saved.  

Alleluia Verses:  
Verse (4): Poise yourself and advance in tr iumph and reign in the cause of truth, and meekness, and 

justice.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse (4): You have loved justice and hated iniquity.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Mt 8,28-34;9,1)  
At that time, when Jesus came to the other side, to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were 

coming from the tombs met him. They were so savage that no one could travel by that road. They cried out, 

“What have you to do with us, Son of God? Have you come here to torment us before the appointed time?” 

Some distance away a herd of many swine was feeding. The demons pleaded with him, “If you drive us out, 

send us into the herd of swine.” And he said to them, “Go then!” They came out and entered the swine, and 

the whole herd rushed down the steep bank into the sea where they drowned. The swineherds ran away, and 

when they came to the town they reported everything, including what had happened to the demoniacs. There-

upon the whole town came out to meet Jesus, and when they saw him they begged him to leave their district. 

He entered a boat, made the crossing, and came into his own town.  

Communion Verse:  
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



5-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  
 

Тропар (4): Світлу про воскресіння розповідь від ангела почувши і від прадідного засуду зві-

льнившись, Господні учениці, радіючи, казали апостолам: Здолана смерть, воскрес Христос Бог, що 

дає світові велику милість.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (4): Спас і мій визволитель, як Бог, із гробу воскресив землян від узів і розбив брами 

адові та воскрес на третій день, як Владика.  

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Богородичний (4): Йоаким і Анна народженням Твоїм, Пречиста, з неслави бездітности, Адам 

же і Єва від тління смерти визволилися. Звільнений від вини за гріхи, Твій народ святкує, взиваю-

чи: Неплідна народжує Богородицю і кормительку Життя нашого.  

 

Прокімен (4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.  

Стих: Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мій, Ти вельми великий.  

Прокімен (4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.  

 

Апостол: До Римлян послання св. апостола Павла читання. (Рим 10,1-10)  

Браття, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що 

вони мають ревність Божу, то вона не розумна. Не розуміючи Божої Справедливости й шукаючи 

установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій. Бо мета закону - Христос, на 

оправдання кожного, хто вірує.  

Мойсей про праведність, що від закону, пише: “Той, хто його виконує буде ним жити.” А справед-

ливість, що від віри, так говорить: “Не кажи у твоїм серці: “Хто зійде на небо?” - тобто: Христа зве-

сти додолу; або: “Хто зійде в безодню?” - тобто: щоб вивести Христа з мертвих. Що, отже, вона ка-

же?” “Близько тебе слово: в твоїх устах і в моїм серці,” тобто, слово віри, що його проповідуємо. Бо 

коли ти твоїми устами визнаватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, 

бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння.  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих (4): Натягни лук і наступай, і пануй істини ради, лагідности і справедливости.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих (4): Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Євангелія: (Мт 8,28-34;9,1)  
Того часу, коли Ісус прибув на той бік, у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийш-

ли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати: “Що нам і 

тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом?” Оподаль же від них паслося 

велике стадо свиней. Біси попросили його: “Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней.” 

“Ідіть” - сказав їм. І вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в море й уто-

пилося в хвилях. А пастухи повтікали й, прибігши в місто, все розповіли, а й про біснуватих. Тоді 

все місто вийшло Ісусові на зустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць.  

Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто.  

Причасний Стих:  
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  



Дякую всім нашим парафіянам, спонсорам та благодійникам за фінансову підтримку під 

час програми « United for Ukraine”. П’ять тисяч доларів було передано від парафії  

благодійній організації « Корпорація Монстрів» в місті Одеса, Україна, для закупівлі про-

дуктових наборів для біженців та місцевих мешканців. 

Thank you to all our parishioners and sponsors and for their financial support during  

“The United for Ukraine” program. Five thousand dollars were donated from our parish to the 

“Monsters Corporation” charity in Odesa, Ukraine, to purchase food kits for refugees and locals. 



 

Подяка від благодійного фонду “Я не один” яким було відправлено тридцять тисяч доларів від нашої 

парафії на закупівлю продуктів для біженців. Thanks from Charitable Foundation “I am not Alone” which 

we sent thirty thousand dollars from our parish to purchase products for refugees. 




